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 القرار ١٤٢٩ (٢٠٠٢) 
 الذي اعتمده جملس األمن يف اجللسة ٤٥٩٤، املعقودة يف ٣٠ متوز/يوليه ٢٠٠٢ 

إن جملس األمن، 
إذ يشري إىل مجيع قراراتـه السـابقة بشـأن الصحـراء الغربيـة، وال سـيما القـرار ١٣٥٩ 
ـــؤرخ ٢٧ شــباط/  (٢٠٠١) املـؤرخ ٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ والقـرار ١٣٩٤ (٢٠٠٢) امل

فرباير ٢٠٠٢، 
وإذ يؤكد احلاجة املاسة للبحـث عـن حـل سياسـي، بـالنظر إىل عـدم إحـراز تقـدم يف 

تسوية النـزاع املتعلق بالصحراء الغربية، 
وإذ يساوره القلق ألن عدم التقدم هــذا ال يـزال يتسـبب يف معانـاة لشـعب الصحـراء 
الغربية ويظل مصدرا الحتمال عدم االستقرار يف املنطقة، ويعوق التنمية االقتصادية يف منطقـة 

املغرب العريب، 
وإذ يؤكد جمددا التزامه مبساعدة الطرفني علـى التوصـل إىل حـل سياسـي عـادل دائـم 

يقبله كالمها ويعود بالفائدة على مجيع دول املنطقة، 
وسعيا منه إىل ختفيف آثار النـزاع السابق يف الصحراء الغربية وبالتايل ضمان اإلفـراج 
الفوري عن أسرى احلرب وغريهم من احملتجزين وحتديد مصري األشـخاص الذيـن مل يعـثر هلـم 

على أثر وإعادة الالجئني إىل وطنهم، 
وتصميما منه علـى كفالـة حـل سياسـي عـادل ودائـم يقبلـه الطرفـان، ويضمـن تقريـر 
ـــم  مصـري شـعب الصحـراء الغربيـة يف سـياق ترتيبـات تتمشـى مـع مبـادئ ومقـاصد ميثـاق األم

املتحدة، 
وإذ يعرب عن استمرار دعمه التام لدور وعمل األمني العام ومبعوثه الشخصي، 
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وإذ يشـيد بــالطرفني اللتزامــهما املتواصــل بوقــف إطــالق النــار ويرحــب باإلســهام 
األساسي الذي تقدمه بعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية يف ذلك اال، 

 (S وقـد نظـر يف تقريـر األمـــني العــام املــؤرخ ١٩ شــباط/فــرباير ٢٠٠٢ (2002/178/
واخليارات األربعة الواردة فيه، 

وإذ يشـدد أيضـا يف هـذا الصـدد علـى صالحيـة خطـــة التســوية ويالحــظ يف الوقــت 
نفسه اخلالفات األساسية بني الطرفني بشأن تنفيذ اخلطة، 

وإذ يالحظ أيضا اخلالفات األساسية فيما يتعلق باخليارات األربعـة الـواردة يف تقريـر 
األمني العام املؤرخ ١٩ شباط/فرباير ٢٠٠٢، 

يواصـل تـأييده القـوي للجـهود الـيت يبذهلـا األمـني العـام ومبعوثـه الشــخصي  - ١
دف إجياد حل سلمي هلذا النـزاع الذي طال أمـده، ويدعـو املبعـوث الشـخصي إىل مواصلـة 
هذه اجلهود مع مراعاة الشواغل اليت أعرب عنها الطرفان ويعرب عـن اسـتعداده للنظـر يف أي 
ج ينص على تقرير املصري قد يقترحه األمني العام واملبعوث الشخصي، مـع التشـاور حسـب 

االقتضاء مع اجلهات األخرى ذات اخلربة يف هذا اال؛ 
يدعو مجيع األطراف ودول املنطقة إىل التعاون التام مع األمني العام ومبعوثـه  - ٢

الشخصي؛ 
ــني يف  يدعـو الطرفـني إىل التعـاون مـع مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئ - ٣
ـــة ولربنــامج  تنفيـذ تدابـري بنـاء الثقـة، وحيـث اتمـع الـدويل علـى تقـدمي دعـم سـخي للمفوضي

األغذية العاملي ملساعدما يف معاجلة احلالة الغذائية لالجئني اآلخذة يف التدهور؛ 
يدعــو املغــرب وجبهــة البوليســاريو إىل مواصلــة التعــاون مــع جــهود جلنـــة  - ٤
الصليب األمحر الدولية حلل مشكلة حتديد مصري مجيع األشخاص املفقودين منذ بداية الرتاع؛ 
يرحــب بــاإلفراج عــن ١٠١ مــن أســرى احلــــرب املغاربـــة ويدعـــو جبهـــة  - ٥
البوليسـاريو إىل اإلفـراج دون املزيـد مـن التأخـري عـن مجيـع األسـرى املتبقـني، امتثـاال للقـــانون 

اإلنساين الدويل؛ 
يقرر متديد واليـــة بعثـــة األمم املتحدة لالستفتاء فــي الصحـراء الغربيـة حـىت  - ٦

٣١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣؛ 
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يطلب إىل األمني العام أن يقدم، قبل ايـة الواليـة احلاليـة، تقريـرا عـن احلالـة  - ٧
يتضمـن أي مقـترح إضـايف مـن األمـني العـام ومبعوثـه الشـخصي إىل جـــانب توصيــات تتعلــق 

بأفضل تشكيل ممكن للبعثة؛ 
يقرر إبقاء املسألة قيد نظره.  - ٨

 


